
 

 

O 
 Espírito Santo, Dom de Deus a todos os 

crentes, o Espírito dá vida, renova, trans-

forma, constrói comunidade e faz nascer 

o Homem Novo.  

O EVANGELHO apresenta-nos a comunidade 

cristã, reunida à volta de Jesus ressuscitado. 

Para João, esta comunidade passa a ser uma 

comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom 

do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes 

superar o medo e as limitações e dar testemunho 

no mundo desse amor que Jesus viveu até às 

últimas consequências. 

Na PRIMEIRA LEITURA, Lucas sugere que o 

Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos 

crentes. É Ele que cria a nova comunidade do 

Povo de Deus, que faz com que os homens se-

jam capazes de ultrapassar as suas diferenças e 

comunicar, que une numa mesma comunidade 

de amor, povos de todas as raças e culturas. 

Na SEGUNDA LEITURA, Paulo avisa que o Espíri-

to é a fonte de onde brota a vida da comunidade 

cristã. É Ele que concede os dons que enrique-

cem a comunidade e que fomenta a unidade de 

todos os membros; por isso, esses dons não 

podem ser usados para benefício pessoal, mas 

devem ser postos ao serviço de todos. 

Identificar-se como cristão significa dar teste-

munho diante do mundo dos “sinais” que defi-

nem Jesus: a vida dada, o amor partilhado. É 

esse o testemunho que damos?  

As comunidades construídas à volta de Jesus 

são animadas pelo Espírito. O Espírito é esse 

sopro de vida que transforma o barro inerte nu-

ma imagem de Deus, que transforma o egoísmo 

em amor partilhado, que transforma o orgulho 

em serviço simples e humilde… É Ele que nos faz 

vencer os medos, superar as cobardias e fracas-

sos, derrotar o ceticismo e a desilusão, reencon-

trar a orientação, readquirir a audácia profética, 

testemunhar o amor, sonhar com um mundo 

novo.  
 

TEMPESTADE! FOGO! PORTAS ARROMBADAS! 
  

O Pentecostes é a irrupção do Espírito Santo na 

vida dos discípulos que vão deixar-se transfor-

mar em todas as dimensões do seu ser. O Pente-

costes continua!  

OUSAMOS, ENFIM, DEIXAR-NOS IRRADIAR POR 

ELE SEM QUALQUER PROTEÇÃO? 
 

Pe. Paulino Carvalho          

Ano C  DOMINGO DE PENTECOSTES  05 | JUNHO 2022 n.º 638 

TEMPESTADE! FOGO!  
PORTAS ARROMBADAS! 

O 
s meses de maio e de junho são, por ex-

celência, dedicados aos Sacramentos.  

Depois da Páscoa quase todas as comuni-

dades cristãs celebram as primeiras confissões, 

os batismos, as primeiras comunhões e os cris-

mas. Teologicamente é fácil justificar estes even-

tos litúrgicos. Para os cristãos, a Páscoa é a fonte 

de toda a fé e de toda a vida cristã. É dela que 

"nascem", sobretudo, os sacramentos da Iniciação 

Cristã. O Batismo acontece em muitas celebra-

ções da Vigília Pascal. O Crisma celebra-se aquan-

do da Festa do Pentecostes, porque foi nesta que 

o Espírito Santo confirmou os discípulos na sua fé 

em Jesus Ressuscitado e eles deixando de ter 

medo partiram a anunciar esta Boa Nova. A Euca-

ristia, fundamentalmente no que diz respeito à 

Primeira Comunhão. Esta é a atualização do Mis-

tério Pascal e o alimento da vida cristã e ocorre 

por alturas da Festa do Corpo de Deus. 

N 
o entanto, um dos problemas pastorais 

mais urgentes deste nosso tempo está 

na admissão a estes sacramentos. Sabe-

mos bem que a validade dos sacramentos não 

depende da santidade do celebrante, seja este 

padre ou bispo, nem da vontade de quem os rece-

be, basta pensar num bebé, mas da obra redentora 

As «vacinas religiosas» (1) 
de Jesus Cristo. De qualquer forma, como estes 

são sinais da fé, é indispensável que o pedido e a 

receção de um sacramento aconteçam nesta 

mesmíssima fé. E todos sabemos que, cada vez 

mais, os sacramentos são pedidos por costume 

ou tradição. 

Poderia aqui enumerar uma série infindável de 

razões que já ouvi para justificar o "pedido" ou a 

"exigência" de um sacramento, e creio que cate-

quistas e padres terão mais do que eu. Para mui-

tos "cristãos" batizar um filho, "dar a primeira 

comunhão", "ficar com o crisma" ou "casar na 

igreja" é como ir ao supermercado ou 

centro comercial e "comprar" o produto 

que nos faz falta. Para muitos, é como 

"completar a caderneta de cromos" 

como se a fé fosse um campeonato 

mundial de futebol. Para tantos outros, 

é como "ter a vacinas em dia" para ne-

nhum mal nos pegar ou doença atacar. 

N 
ão tenho dúvidas que é preci-

so reelaborar toda esta pasto-

ral na perspetiva das crianças 

e, fundamentalmente, na perspetiva dos cristãos 

adultos. Sim, dos adultos! Porque são os pais ou 

os avós, que muitas vezes se preocupam com a 

administração dos sacramentos nas crianças e 

nos adolescentes, sem que estes percebam por-

que o fazem. É tarefa quase impossível dizer a 

uma criança que a primeira comunhão é impor-

tante, se ela não vê os pais a participarem na 

missa! É trabalho inútil dizer a um adolescente ou 

jovem que o crisma fortalece-nos na fé, se ele não 

vê o adulto "apaixonado" por Jesus Cristo. 

De facto, não existe fé feita apenas de palavras. 

Ou a fé é encarnada ou não é fé cristã. 
 

Paulo J. A. Victória — Cronista 



 

 

CATEQUESE 

Explorar com o grupo a missão que somos 

todos chamados a concretizar: Evangelizar. 

Procurar desenvolver uma atividade de evan-

gelização para com a comunidade paroquial.    
 

JOVENS / ESCOLA  

 

Aprender o hino das Jornadas Mundiais da 

Juventude e apresentar às crianças da  

catequese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SENHOR, ENVIA-NOS  

                     O TEU ESPÍRITO!  
 

Espírito Santo, desce sobre nós!  

Enche-nos com o fogo do teu amor!  

Derrama os dons que só Tu tens  

e que todos precisamos para que o mundo  

viva só segundo a lei do amor!  

Faz-nos, Senhor, membros do teu corpo!  

Fortalece a nossa capacidade de atuar  

e de fazer notar a tua presença divina  

na nossa sociedade!  

Ilumina as nossa mentes, os nossos olhos,  

a nossa fala,  os nossos sentimentos, os nossos 

movimentos, a nossas mãos, os nossos ouvidos, 

os nossos pés, e, sobretudo o nosso coração!  

Espírito Santo, envia-nos a tua paz,  

a paz de que o mundo precisa, 

a paz que começa no íntimo de cada um de nós, 

a paz que nasce da generosidade à hora  

de fazer o bem,  

da sensibilidade ante a injustiça e a guerra!  

Que a presença do teu Espírito, Senhor,  

seja a nossa força hoje e em todos os momentos 

da nossa vida. 

Obrigado, Senhor, por este tempo de Páscoa! 

Amém.  

TLin[formativo] 

GUIMARÃES, ADORA-TE: ao aproximar-se a 

grande Festa de do Corpo de Deus (16 /06)  

as paróquias da cidade de Guimarães organi-

zam uma jornada de Adoração ao Santíssimo 

dos dias 06/05 a 16/06, como forma de me-

lhor nos prepararmos para acolhermos o seu 

Verdadeiro Corpo, na seguinte ordem:  

06/06 – São Paio (09h-18h) 

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

07/06 – Fermentões (15h - 19:30h) 

08/06 – Penselo (15h-19:30h) 

09/06 –  Nª Sra. da Conceição (10h-18:30h 

10/06 – Santos Passos (9h -18h) 

11/06 — São Sebastião (10h -17h) 

12/06 – Nª. Sra. da Penha (12h-16h) 

13/06 – São Pedro do Toural (10h -18h) 

14/06— São Francisco (09h - 17h) 

15/06— Misericórdia (10h - 17h) 

16/06— Nª. Senhora da Oliveira (16:30h - 

Eucaristia seguida de procissão do Santíssimo ) 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

QUARTA, 08 Cap  18h30     
† Teresa Maria, Gaspar e Avelino de Freitas 
† Manuel Pereira Baptista  

SEXTA, 10 Cap  18h30     
† Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 
† Celeste de Castro  

SÁBADO, 11 Igre 18h00 

† 30.º DIA — Carlos Manuel Novais Ribeiro de Carvalho' 
† 1.º Aniv.— Adelino Barros (NENO)              † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro 
† José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Ferreira, Maria Emília Teixeira  

   e Maria Rosa Teixeira                    † José Ferreira, Maria Nogueira e Família'  
† Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro' 

DOMINGO, 12 

Igre  10h00 

† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e  
   Joaquim de Melo Oliveira Guimarães                                      † Ana Fernandes    
† Maria da Conceição Melo Martins        † Armando José Castro Leite e Avós  
† António Augusto Castro Silva e Carolina de Lima 

 Sant 16h00 † Benfeitores da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’ 

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
www.paroquiadacosta.pt              geral@paroquiadacosta.pt               www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

SEMANA de 06 a 12 de Junho de 2022 

Celebrações da Catequese 

Na Eucaristia Vespertina do próximo sábado,18h00, realiza-se a Festa da Fé dos nove adolescentes 

que frequentam o 6.º Ano da Catequese. 

Na Eucaristia das 10h00 de Domingo, fazem a sua Primeira Comunhão, Festa da Eucaristia, 17 crian-

ças que frequentam o 3.º Ano da Catequese.. Celebremos com todos eles!... 

A preparação próxima acontece para os adolescentes da Festa da Fé , segunda dia 6 de Junho a 

partir das 18h00 e para as crianças da Primeira Comunhão, terça dia 7, a partir das 18h00 e sábado, 

dia 11, às 10h00, sempre na Igreja Paroquial.  

Na terça, dia 7 às 21h30, haverá ensaio dos cânticos para estas celebrações, na Igreja Paroquial e  

aberto a quantos queiram participar!... 

Festas a São Roque 2022 — CORTEJO 

A Comissão de Festas a São Roque, com a finalidade de angariação de fundos para a realização da 

mesma, leva a efeito, no próximo dia 12 de Junho, a partir das 15h00, um CORTEJO de OFERENDAS. 

O mesmo partirá do Largo Domingos Leite de Castro em direção ao Adro da Capela de São Roque.  

A Comissão pede a participação e colaboração de todos nesta iniciativa. 

As Festas decorrerão nos dias 19, 20 e 21 de Agosto com Programa a anunciar oportunamente!... 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


